
אחת טיפה רק
ומטופח מושלם מראה בעל ואתה

 טבעית בדיד וזשיער לטיפוח התגליות בל מעתה,
 !/י\11ו)וזםן5י 106 8106 8011׳ 01־655 אחד, בתכשיר

 ובדוקים. פעילים מיסודות המורכב וה, תכשיר
כן  טבעי. באופו אותו וכגטפח מעשיר השיער את מו

 וכוהל מים יסודות מכיל איצו 106 8106 8011־ 01־655
 גמישותו. את ומונעים השיער את המייבשים

 106 8106 8011־ 01־655 של קטצה כמות עם הסתרק
 שיחדש מסרק.רטוב,• בשערו העבר — ובערב בבקר,

.*:■ , .10© 81.06 של הלצולינים פעולת את
 וקשקשים יובש מונע 106 8106 8011־ 01־655

 הארומה תחושת את לן ומעניק
 !//'11101וו5י של הנפלא

8106 106

1בע׳׳ט. נורית ,חב — המפיצים תל־אביב, בע״מ בלסון — בישראל הסוכן

תמרורים
ה ד ל ו  הקולנוע לשחקן בלונדון, ♦ נ

 הדוגמנית- ,ולרעייתו )46( קרמים טוני
 במשקל בת ),26( אלאן פני לשעבר

 — בנות ארבע כבר יש לטוני קילו. 3,6
מ ושתייש ליי לג׳אנט מנישואיו שתיים

קאופמן. לכריטטין נישואיו

ג ו ח  מי של 53ה־ יום־הולדתו • נ
 ו־ מישמר־הגבול *מפקד שנים משך שהיה

המפקח־ בתור שנים שבע מזה המכהן

קופל

בשנת ושקיבל משטרת־ישראל של הכללי
נ־יפ רב־ניצב החדשה, דרגתו את שעברה

קופל. חס
ג ו ח  אמן של 65ד,־ יום־הולדתו ♦ נ

הצט אשר הביגדה,
תקו׳ לתיאטרון רף
 לאחר קצרה פה

 את ושקישט הקמתו
 העשירה הקאריירה

מרהי בגלריה שלו
תפקידים, של בה

בית־ כמו במחזות
או ירח של התח

ול הביצה גוסט׳
עדין, איזון אחרונה

ה את גם חיבר
 תקופת של להיט

השיחרור מילחמת קלצ׳קיך
 יפה בפי שהושר

קל*׳־ רפאל יבוא, יום האמיני ירקוני,
קין♦

ם י ל ה נ ן מ ומ  ז׳או השחקנית . ר
 )30( 'ילג ג׳י הצרפתי והבמאי מורו

 שר־ מיסריות בסרט במאי כעוזר ששימש
 ה־ סירטו הסרטת את עתרי סיים בורג,

בכיכו חדשים סרטים שני ומתכנן ראשון
מורו. ז׳אן של בה

ק נ ע ו  הלירות 1000 בן הפרס . ה
 לעורך ,1970 לשנת ריכשטיין שרה על־שם
 פריסטר, רומן הארץ מוסף של המשנה

 ב־ שפורסמה אנחנו כאלה כתבתו עבור
ו המוסף של תשל״א השנה ראש גליין

ב הישראלי של דמותו לניחוח הוקדשה
שחלפה. שנה

ו כ  עיריית מטעם וייצמן בפרס ♦ ז
 פוליא* אלכסנדרה פרופסור תל־אביב,

מנדל* היינריך ופרופסור קוכ*מיכר
ץ.  הצל- על בפרס זכתה פוליאקוב־מיבר ס
 בשטח עבודתה ועל בוטני במחקר חתה

 עבודתו על — מנדלסון פרופסור החינוך;
החוליות. עולם של מודרני במחקר

ה נ ו  ים־המלח, מפעלי למנכ״ל * מ
 בסדום העובד ),43( פוקר חיים המהנדס

 להשתלמות 1958ב״ ושיצא שנה 17 מזה
 ל־ שנתיים לפני ושמונה בארצות־הברית

ים־המלח, במפעלי היצור על אחראי

ח ת ו  של הכירורגית במחלקה ♦ נ
 קפלן ביודו;חולים

ש ניתוח ברחובות׳
 חברת מזכיר בר,

 אשר העובדים
ידלין.

ר ט פ ב . נ
ה ממחלת הוליבוד,

ה ,57 בגיל סרטן,
ונ הנודע מלחין

לי, זף  שחיבר לי
לעש מוסיקת־רקע

סרטים. רות
ידלין

ה ר ט פ ב . נ
ש אכיזוהר לאה ,86 בגיל ירושלים,

 גן־הילדים את וניהלה 1888ב־ לארץ עלתה
בארץ. הראשון העברי

1742 הזה העולם
1


